
๘๓ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์  6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

เพื่อก าจัดขยะและ
ส่ง เสริมคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือน
น าร่องในการคัดแยกขยะ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนครัว 
เรือนน าร่องท่ี
ได้รับความรู้ใน
การคัดแยกขยะ 

ปริมาณขยะในพื้นท่ี
ลดลง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน  

เพื่อให้มีการก าจัด
ขยะและคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี 

อบรมให้ความรู้ใน 
การคัดแยกขยะให้แก่
นักเรียน ท้ัง 3 โรงเรียน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนโรงเรียนท่ี
ด าเนินการจัดการ
ขยะในโรงเรียน 

ชุมชนมีความสะอาด
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
๓ โครงการอบรมให้ความรู้

การก่อสร้างเตาเผาขยะ 
และการจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธี 

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การก าจัดขยะและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือน
น าร่องท่ีเข้าร่วมโครงการ
จัดการขยะชุมชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนครัว 
เรือนน าร่องท่ี
ได้รับความรู้ใน
การก่อสร้าง
เตาเผาขยะอย่าง
ถูกวิธี 

ชุมชนมีความสะอาด
มากขึ้นและปริมาณ
ขยะในพื้นท่ีลดลง  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔ โครงการรณรงค์และการ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการรักษา
ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดท าป้ายรณรงค์  
ในบริเวณท่ีสาธารณะและ
สนับสนุนถังขยะให้แก่
ครัวเรือนน าร่องท่ีเข้ารับ
การอบรม  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนป้ายและถัง
ขยะท่ีด าเนินการ 

ประชาชนในพื้นท่ีเขต 
อบต.มีจิตส านึก
ร่วมกันในการรักษา
ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ.02 



๘๔ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลาศาลเจ้าประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1  
บ้านบ่อหมัน 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลเจ้าประจ า
หมู่บ้านให้อยู่ใน
สภาพเหมาะสม 

ถมดินรอบบริเวณ 
ศาลาเจ้า 
กว้าง 6  เมตร   
ยาว 6 เมตร  
สูง 1.50 เมตร 

- - 100,000 - - ศาลเจ้าประจ า
หมู่บ้านท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนมีศาลเจ้า
ประจ าหมู่บ้านทีอยู่ใน
สภาพเหมาะสม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรั้วตา
ข่ายเหล็กรอบลาน
เอนกประสงค์   
หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยแลง 

เพื่อก่อสร้างรั้วตา
ข่ายเหลก็รอบลาน
เอนกประสงค์ให้ใช้
งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก
กว้าง 20 เมตร  
ยาว 40 เมตร  
สูง 1.๕๐ เมตร  

- - 200,000 - - รั้วตาข่ายเหล็ก
รอบลานเอนก 
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีสถานสร้าง
กิจกรรม ท่ีมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรั้วตา
ข่ายเหล็กรอบศาลา 
บ้านเนิน  
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองโสน 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาให้อยู่ใน
สภาพเหมาะสม 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
กว้าง  4 เมตร 
ยาว  6  เมตร 
สูง 1.50 เมตร 
พร้อมตีฝ้าเพดาน 

- - - 200,000 - รั้วตาข่ายเหล็ก
รอบลานเอนก 
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีสถานสร้าง
กิจกรรม ท่ีมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะ  
หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยข้อง  

เพื่อก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 
ประจ าหมู่บ้าน 

ก่อสร้างสวนสาธารณะ  
กว้าง 40เมตร 
ยาว  50  เมตร 
 

- - - 200,000 - สวนสาธารณะท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

หมู่บ้านห้วยข้องมี
สวนสาธารณะส าหรับ
พักผ่อน 

กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ หมู่ 4 บ้านโป่ง 

เพื่อก่อสร้างเตาเผา
ขยะในชุมชน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะจ านวน 
1 เตา 

- - 50,000 - - เตาเผาขยะท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ชุมชนมีความสะอาด
มากขึ้นและปริมาณ
ขยะในพื้นท่ีลดลง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรั้วลวด
หนามรอบพ้ืนท่ีสาธารณะ
(ป่าช้า)  
หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยข้อง 

เพื่อกั้นพื้นท่ี
สาธารณะของ
หมู่บ้านไม่ให้มีการ
ลุกล้ าเขต 

ยาว 240 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 

- - - - 120,000 พื้นท่ีสาธารณะท่ี
ก่อสร้างรั้วลวด
หนาม 

ไม่มีการลุกล้ าพ้ืนท่ี 
สาธารณะ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
เก็บขยะอันตราย อบต.
หนองกะปุ 

เพื่อเก็บรวบรวม
ขยะอันตรายจาก
จุดรวบรวมขยะ
อันตรายของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างโรงเรือนเก็บขยะ
อันตราย 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร 
สูง 3 เมตร 

- - - 350,000 - โรงเรือนเก็บ 
ขยะอันตราย   ท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ขยะอันตรายมีสถานท่ี
จัดเก็บอย่างถูกวิธี 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างโครง 
ตะข่ายเหล็กกั้นถังขยะ
อันตราย  
อบต.หนองกะปุ 

เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายจากถัง
ขยะอันตรายของ
จุดรวบรวมขยะ
อันตรายของแต่ละ
หมู่บ้าน ในพื้นท่ี  
อบต. หนองกะปุ 

ก่อสร้างโรงเรือนเก็บขยะ
อันตราย 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร 
สูง 3 เมตร 

- - - 48,400 - โรงเรือนเก็บ 
ขยะอันตราย   ท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ขยะอันตรายมีสถานท่ี
จัดเก็บอย่างถูกวิธี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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6.2 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูก
ต้นไม้/ป่าชุมชน 
 

เพื่อให้มีการเพิ่มจ านวนหรือ
ทดแทนการสูญเสียพื้นท่ีป่า 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
จ านวน ปีละ 1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

พื้นท่ีป่าท่ี
ด าเนินการปลูก
เพิ่มขึ้น 

จ านวนพื้นท่ีป่าในเขต 
อบต.มีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปลูกหญ้า
แฝก 
 

เพื่ อป้ อ งกั นการกั ด เซาะ
พังทลายของดิน 

จัดกิจกรรมปลูก 
หญ้าแฝก  
จ านวนปีละ 1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

หญ้าแฝก 
ด าเนินการปลูก
เพิ่มขึ้น 

ลดปัญหาการกัดเซาะ
พังทลายของดิน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการปล่อยปลา
คืนชีวิตสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  

เพื่อเป็นการขยาย 
พันธุ์ปลาหรือทดแทน 
การสูญเสียสัตว์น้ าและเฉลิม
พระเกียรติในวันส าคัญต่างๆ 

จัดกิจกรรมปล่อยปลาลง
สู่แหล่งน้ าสาธารณะ  

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวนปลาท่ี
ด าเนินการปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 

จ านวนสัตว์น้ าในแหล่ง
น้ าสาธารณะมีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
เขาแด่น 
 

เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
พื้นท่ีป่าเขาแด่น 
 

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
ในพื้นท่ีป่าเขาแด่น 
จ านวน ปีละ 1  ครั้ง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

พื้นท่ีป่าเขาแด่น
ท่ีด าเนินการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีป่า
เขาแด่นมีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการรณรงค์ลด
ใช้พลังงาน 
ขี่จักรยาน
เสริมสร้างสุขภาพ 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการ
ออกก าลังและลดใช้พลังงาน 

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้
พลังงานขี่จักรยาน
เสริมสร้างสุขภาพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมรณรงค์ลดใช้
พลังงานขี่
จักรยานเสริม 
สร้างสุขภาพ 

ประชาชนได้รู้จักการ
ลดใช้พลังงานและลด
ภาวะโลกร้อน 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการ Big 
Cleaning Day 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี
ความร่วมมือร่วมใจในการ
รักษาความสะอาด 

จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day พื้นท่ี
ต าบลหนองกะปุ 
ต าบลห้วยข้อง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

พื้นท่ีต าบลหนองกะปุ 
ต าบลห้วยข้อง  
มีความสะอาด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๘๗ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับภูมิทัศน์
คลองบางจาก 
(ข้าง อบต.) 

เพื่อปรับปรุงคลอง 
บางจากให้มีความ
สวยงาม 

ท าความสะอาดพร้อมปรับ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คลองบางจาก ท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุงมีความ
สวยงาม 

พื้นท่ี ในเขตต าบลมี
สภาพภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม น่ามอง 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการท้องถิ่น
เพชรบุรีสวย 
ด้วยมือเรา 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด 

จัดท ากิจกรรมท้องถิ่น
เพชรบุรีสวยด้วย 
มือเรา 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวนกิจกรรม
ท้องถิ่นเพชรบุรี
ส่วยด้วยมือเราที่
ด าเนินการ 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า  
(ฝายแม้ว)  

เพื่อเป็นการชะลอ  
การกักเก็บน้ ารักษาและ
ความชุ่มชื้นของผืนป่า
ของแหล่งน้ า 

จัดท าฝายชะลอน้ า (ฝาย
แม้ว)  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนฝายที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

จ านวนฝายที่ในเขต 
อบต.มีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการค่ายรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์ให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด 

อบรมเด็กและเยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชน
ท่ีรับการอบรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 


